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Rua Paraíba, 762 � Imperatriz - MA
Fone: 3524-1487

Residência Médica no Hospital dos
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Marwelblog
Por Moreira Silva

DEUS, peço saúde para todos.
Desejos de Moreira do Marwel.

FELIZ ANIVERSÁRIO III
Parabéns para o empresário, ILDO EUGÊNIO

COSTENARO, pelo seu aniversário no próximo
sábado 14 de maio, sócio honorário do Marwel, o
aniversariante recebe os parabéns de todos da
primeira Escolinha de futebol de Imperatriz.

FELIZ ANIVERSÁRIO II
Parabéns para o médico, PEDRO GUSTAVO

MOURA DE SOUSA, pelo seu aniversário ocor-
rido sexta-feira 6 de maio, nosso ilustre aniver-
sariante é filho do Dr MARLON MOURA e da
empresária GILVANIA MOURA, vale lembrar que
o nosso médico quando criança treinou na es-
colinha do Marwel no 50° BIS, tendo apoio de
oficiais e praças.

29 DE ABRIL
Esta data entrou pra história do esporte de

Imperatriz, pois o presidente do CREF21/MA,
SANDOW FEQUES é o diretor Executivo DIO-
GO OLIVEIRA e demais conselheiros, estiveram
em Imperatriz e em uma importante solenidade,
entregaram as cédulas de profissionais de Edu-
cação Física para, JOSÉ MOREIRA DA SILVA,
no futebol e para JOSÉ AUGUSTO B. MARINHO,
no basquete, na foto oficial vemos, DR RAFAEL
MOREIRA, advogado do CREF21/MA,ZEZÃO,
MOREIRA DO MARWEL, doutora  IOLANDA
MOREIRA, advogada de Imperatriz, conselheira
do CREF21/MA DIANA, presidente do CREF21/
MA, SANDOW FEQUES, diretor executivo do
CREF21/MA DIOGO OLIVEIRA, e os atletas mi-
rins GUSTAVO E ISAQUE.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Muitos anos de vida com muita saúde para a

senhora, DANIELE SANTOS DE OLIVEIRA que
aniversaria na próxima quarta-feira 11 de maio e
para sua filha, SOFIA OLIVEIRA DE MELO, que
aniversaria na próxima sexta-feira 13 de maio, as
ilustres aniversariantes são, esposa e filha do Sr,
Tenente-Coronel, CHRISTIANO STEFANES
MENDES DE MELO, Comandante do 50° BIS. A
senhora DANIELE , ganhou de presente o título
de Mãe do Ano, dos projetos sociais que tem o
apoio do 50° BIS, exemplo da escolinha pioneira
Marwel Esporte Clube, parabéns.
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CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa
Pós-Graduação Acupuntura

Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão
Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de piso inter-
travado de concreto (Bloquete). CÓDIGO UASG: 980809.  BASE LE-
GAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Federal
nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Aber-
tura: 23 de Maio de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília -
DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no ende-
reço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, http://
joaolisboa.ma.gov.br, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda
ser obtido por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com
e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o
recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de
Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licita-
ções, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa
(MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário
das 08:00 horas às 12:00 horas. MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA -
PREGOEIRO

A secretaria de fiscaliza-
ção do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão (Sefis)
está dando continuidade ao
processo da análise e tabula-
ção dos dados enviados pelos
gestores em resposta aos
questionários de prospecção
de informações sobre infraes-
trutura escolar, dos regimes
previdenciários e dos conse-
lhos municipais de gestão.

Os questionários eletrôni-
cos integraram atividade de
fiscalização, na modalidade
acompanhamento, executada
pelas Sefis.

Entre os vários aspectos
vinculados às atividades de
controle externo, as informa-
ções obtidas servirão de base
para a definição de estraté-
gias de fiscalização por parte
da Sefis. Nesse sentido, ob-
jetivos específicos foram es-
tabelecidos em função de
cada área que foi objeto do
levantamento realizado pelos
auditores do TCE.

Em relação à infraestrutu-
ra escolar, a finalidade foi ve-
rificar de que forma os muni-
cípios se prepararam para o
retorno às aulas presenciais,
identificando se as ações ado-
tadas garantiram a segurança
e as condições necessárias às
atividades pedagógicas.

Quantos aos conselhos
municipais de gestão, o foco
foi a verificação do acervo
legislativo, da composição e o
atual cenário de atuação des-
ses conselhos.

Já os regimes próprios de
previdência foram fiscalizados
em relação às ações que de-
veriam ser adotadas por es-
sas entidades para se adequa-
rem às exigências estabeleci-
das após a reforma constitu-
cional ocorrida nesse campo.

Os gestores públicos deve-
riam enviar as informações
sobre o levantamento até o
último dia 15 de abril, prazo que
não foi prorrogado pela Corte

TCE fiscalizará presencialmente
municípios que não enviaram

informações sobre infraestrutura
escolar, regimes previdenciários
e conselhos municipais de gestão

de Contas maranhense.
De acordo com o secretá-

rio de fiscalização do TCE,
Fábio Alex de Melo, os muni-
cípios que não enviaram as
informações serão fiscaliza-
dos presencialmente pelos
auditores do TCE, bem como
aqueles municípios em que
forem constatadas disparida-
des e inconsistências entre as
informações enviadas ao ór-
gão de controle externo e as
evidências relacionadas às
mesmas. “Estamos identifi-
cando os municípios que não
cumpriram com a obrigação
de enviar as informações. Es-
ses municípios serão notifica-
dos e fiscalizados presencial-
mente pelos nossos auditores”,
afirmou.

A fiscalização definiu
como responsáveis pelo en-
vio das informações ao TCE
os secretários municipais de
educação, os secretários mu-
nicipais das áreas de atuação
de cada conselho de gestão
municipal e os presidentes
dos regimes próprios de pre-
vidência dos municípios. As
fiscalizações presenciais te-
rão como finalidade obter as
informações cujo envio ao
TCE foi negligenciado.

O secretário de fiscaliza-
ção do TCE destacou também
que os dados obtidos por este
procedimento de fiscalização
ajudarão a identificar se o
grande de volume de recursos
envolvidos nas ações dessas
áreas da gestão pública foram
aplicados adequadamente e
contribuirão de forma decisi-
va para a efetividade do pro-
cesso de contas. “A fiscaliza-
ção da Sefis é uma etapa im-
portante do processo de apu-
ração realizado pelo controle
externo em relação à legitimi-
dade e à legalidade dos gas-
tos públicos, fatores essenci-
ais no processamento da des-
pesa pública”, disse Fábio
Alex. (Assessoria/TCE)
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